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Настављени радови на реконструкцији пута ка Гочу  
 

Радове на реконструкцији пута ка Гочу, асфалтирање деонице од око два 
километра кроз Каменицу, које су рано јутрос започели радници предузећа „Нови 

Пазар - пут“, обишли су градоначелник Краљева др Предраг Терзић и директор 
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ Александар 
Несторовић.  

Према Терзићевим речима, у данима када број заражених вирусом корона 
расте, када је неопходно да сви заједно бринемо о здравственом стању у читавом 
Kраљеву, неопходно је и да улажемо новац, да инвестирамо и развијамо свој град.  

Он је подсетио на то да је завршена реконструкција 4,6 километара пута ка 
Гочу и изграђен тротоар у дужини од 1,6 километара, за шта је утрошено 

170.000.000 динара. 
„Када је завршена реконструкција првог дела пута, обећали смо да ћемо 

наставити радове на путу ка Гочу. Захваљујући држави и Јавном предузећу „Путеви 
Србије“ добијена су средства у износу од чак 320.000.000 динара како би се 
наставила реконструкција наредних осам километара пута. Надам се да ће 
временске прилике дозволити да до краја децембра буде реконструисано још два 
километра пута, а на пролеће настављамо даљу реконструкцију пута ка Гочу“, 
изјавио је градоначелник истичући да су опредељена средства намењена 
реконструкцији пута до скретања за Сокољу.  

Градоначелник је нагласио да град, и реконструкцијом пута и 
реконструкцијом и изградњом нових садржаја на самој планини, улаже у развој 
Гоча.  

„Уз изградњу жичаре на малој стази, која ће бити завршена до 9. децембра, 
изградњу павиљона вредности чак 65.000.000 динара, реконструкцију терена за 
кошарку и мали фудбал, мислим да ће Гоч коначно постати дестинација која ће 
бити омиљена за сву децу Kраљева“, истакао је градоначелник, подсетивши да децa 
из Kраљева могу да добију пун пансион на Гочу за само 1.100 динара, па додао: 

„То је наш циљ, да деца радника имају могућност да на Гочу проведу 
рекреативну наставу, да науче да скијају, али и да сваки грађанин Kраљева то може 
да плати.“ 
 Како је објаснио директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево“ Александар Несторовић, у наредном периоду је планирана 
реконструкција велике стазе на Гочу, а самим тим и активација дела испод Сокоље, 
где се некада силазила жичара и где је у плану постављање двоседа који је град 
добио са Kопаоника. 

„Идеја је да скренемо ка Сокољи лево и да се све до тог простора направи пут 

и један велики паркинг. Људе који желе да скијају или шетају по Гочу усмерили 
бисмо на ту дестинацију, одакле жичаром могу да оду до врха Гоча, што би у 
великој мери скратило то путовање“, изјавио је Несторовић, нагласивши да би до 
паркинга који би тамо био направљен било 18 километара, а иначе до Гоча 30 

километара, с тим што је око 12 километара узбрдо.  
„Почели смо да улажемо у Гоч, ово је само наставак свега што треба тамо да 

се деси - сређивање пута и свега на Гочу. До Нове године пустићемо малу стазу, а 



већ припремамо Програм уређивања, у коме ће се наћи и сређивање велике стазе, 
план израде пројекта шта ми у ствари све хоћемо од Гоча. Имамо доста идеја и 
сматрам да је потпуно оправдано улагање у Гоч и што ћемо, надам се, у наредних 
пар година све завршити“, рекао је Несторовић.  

Како истиче Душан Живановић, из Каменице, ово је велики дан за мештане 
Каменице и околину. Живановић је захвалио градоначелнику Краљева, локалној 
самоуправи и радницима асфалтне базе предузећа „Нови Пазар – пут“, који су 

почели да раде још пре зоре, јер је реконструкцијом пута Краљево-Гоч направљен 
велики корак за развој сеоског туризма, Каменицу и Гоч. 
 


